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Veiligheidsvoorzieningen: 
- Schakel bij mankementen van het toestel altijd de elektrische stroom en eventuele 
brandstof toevoer  
- Sommige vlakken kunnen heet zijn, wachten met nakijken totdat deze is afgekoeld. Leun 
nooit op de kachel, ook de schoorsteen wordt heet! 
- Ontvlambare materialen op minimaal 3 meter afstand van de kachel zetten 
- Zorg dat er voldoende luchtverversing is voor een goede verbranding 
- Zorg dat er brandblusapparatuur is in de buurt van de kachel 
- Externe brandstoftanks moet voldoen aan de wettelijke bepalingen 

In het werkgebied is men verantwoordelijk ten opzichte van derden.  

 

Laat de kachel eerst afkoelen alvorens het nakijken. Zorg 

voor voldoende luchtverversing voor een goede verbranding. 

 

Gebruiksaanwijzing: 
- De kachel enkel horizontaal opstellen 
- Enkel gebruik van de juiste brandstof, in geval van vorst zorgen de deze vorst vrij blijft 
- Vervang het filter tijdig 
- Zorg voor minimaal 1 meter vrije ruimte  aan de luchtinlaat 
- Controleer de aansluiting van de thermostaat. Verwijder de kortsluitstekker niet als u geen 
thermostaat gebruikt 
- Bij de indirect gestookte branders moet verplicht een schoorsteen aangesloten worden, ook 
bij buitenopstelling: minimaal 1 meter en een regenkap gebruiken 
- De kachel nooit opstarten zonder brandstof, zorg dat kachel altijd voorzien is van voldoende 
brandstof 
- Zorg dat het toestel aangesloten is op de juiste netspanning 220V en voorzien van aarding 

 

Zorg voor een juiste horizontale opstelling en tevens voor 

minimaal 1 meter vrije ruimte voor luchtinlaat. 

 

Zorg voor de juist brandstof en houdt deze vorstvrij. Laat de 

kachel nooit op een lege tank starten of draaien. 
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 Opstarten van de heater: 
- Zet de schakelaar op stand 1 om de kachel aan te zetten 
- Bij gebruik van thermostaat, zorg dat deze op de gewenste temperatuur is ingesteld 
- De brander ontsteekt en levert warme lucht na ongeveer 10 seconden 
  • De brander ontlucht via de verstuiver. Het apparaat kan een aantal keren afslaan, als 
   als het wordt gestart met een leeg filter of als de brandstof moet opgezogen worden. 
   Om dit te herstellen: druk de resetschakelaar (licht oranje op) in na ongeveer 30 sec. 
 

Uitschakelen van de heater: 
- Schakel de heteluchtbrander uit: de ventilator blijft draaien om het toestel na te koelen. De 
ventilator stopt automatisch. De stekker er pas uittrekken wanneer de ventilator is gestopt. 

 

Schakel de heater pas uit wanneer de ventilator stopt met 

draaien, nadat de heteluchtbrander al eerder was uitgezet. 

 
Tanken: 

- Tank nooit met een draaiende motor, en laat een warme motor even afkoelen 
- Maak geen open vuur en rook niet 
- Kuis de gemorste brandstof op 
- Sla benzine alleen op in aangepaste recipienten voorzien van de juiste opschriften 
 

Na het werken: 
Schakel de heater pas uit wanneer de ventilator er mee stopt en daarmee de gehele heater al 
afgekoeld is.  

 

Reinig de machine regelmatig. Herstellingen worden 

uitgevoerd door een vakman. 

 
 
Onderhoud en herstelling: 

 

Aarzel niet om uw diensthoofd of bevoegd persoon te 

contacteren indien het toestel nagekeken moet worden. 

  


